
:صيانة المرافق

والتحسينات
منحة استقرار رعاية الطفل



يفة، بما بأنها تجديدات طفيتم تعريفها" صيانة المرافق والتحسينات"

فة أو المالعب الخارجية، والتحسينات الطفي/في ذلك أماكن التعلم و

(.)لمعالجة مخاوف فيروس كورونا 



:يمكن أن تشمل التجديدات تلك التجديدات

الناحية المطلوبة لالمتثال إلرشادات السالمة في سياق الممارسة المناسبة من•
التطويرية

التي تخلق بيئة مرحبة لألطفال وعائالتهم•
التي تجعل برامج رعاية األطفال شاملة ويمكن الوصول إليها من جانب•

األطفال ذوي اإلعاقات وعائالتهم  
التي تصبح برنامج رعاية معتمًدا لألطفال•



:يمكن استخدام الصناديق التمويلية لألغراض التالية

بناء المالعب أو تحديثها •

تجديد المراحيض•

المنحدرات أو األبواب األتوماتيكيةتركيب الدرابزين أو الساللم أو •

إزالة الحوائط غير الحاملة لتوفير مساحة إضافية لممارسة التباعد االجتماعي•

استبدال السجاد بمشمع أو سطح آخر سهل التنظيف •

طالء الغرف بطالء قابل للغسل يمتاز بالقدرة على التحمل•



لمعالجة باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الصيانة والتجديدات الطفيفة
مناسبة أيًضا مثل ( )مخاوف فيروس كورونا 

.الصنابير أو مفاتيح اإلضاءة التي تعمل بدون لمس



ال يجوز استخدام الصناديق التمويلية لغرض اإلنشاءات أو 

:التجديدات الرئيسية مثل

التغييرات الهيكلية•

توسيع أي من المرافق لزيادة مساحة األرضية•

كبيراتغيير المرفق تغييًرا •

إعادة التصميم بشكل جذري•

م ية على ممثل السالمة من الحرائق قبل إجراء تغييرات ماد/ تحقق من الُمنظ ِّ

.البرنامج لضمان االمتثال للوائح التنظيمية



:السجالت التي يجب االحتفاظ بها

اإليصاالت أو الفواتير الخاصة بأي مواد أو معدات يتم شراؤها•

ين الفواتير التي يتم الحصول عليها من أي من مقدمي الخدمات أو المقاول•

الذين يُناط بهم أي عمل

إثبات دفع يوضح مبلغ ما دفعته لمقدم الخدمة ووقت هذا الدفع •



تم تذكر أنه إذا كنت تنجز العمل على مراحل، فاكتب الخدمات التي سي
.  تلك المرحلةإنجازها في كل مرحلة، وأوقات إنجازها وتكلفة 

ل قسط أو تأكد من االحتفاظ بنسخ من جميع الفواتير وإيصاالت الدفع لك
.من مراحل العملمرحلة



لى ال يتعين عليك تقديم إيصاالت أو فواتير أو الحصول ع

موافقة مسبقة على العناصر التي تحصل عليها من 

لكن عليك توثيق، وللحصول على أموال المنحة الخاصة بك

كتوبة أو ستحتاج إلى االحتفاظ بهذه السجالت الم. كيفية إنفاقها

.اإللكترونية لمدة خمس سنوات على األقل



مكن من قم بتوثيق كيف تنفق أموال المنحة الخاصة بك حتى تت

إثبات أنها استُخدمت لتحسين برنامجك أو مساعدته على

س التعافي من حالة الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن فيرو

(.)كورونا 



:الموارد واألدوات المساعدة
م، وممثل السالمة من الحرائق، الوكالة المحلية للموارد واإلحاالت الخ• اصة الُمنظ ِّ

، وكالة التسجيل، والممثل النقابي، و(برعاية الطفل 

قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة •

مقياس التصنيف البيئي لمرحلة الطفولة المبكرة أو•

-برنامج التعليم والتدريب لمرحلة الطفولة المبكرة•

https://www.ada.gov/
https://ers.fpg.unc.edu/environment-rating-scales
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/


للحصول على االنترنتاالستقرارتحقق من موقع مركز مساعدة 
اعدات على المزيد من المعلومات والتحديثات ومقاطع الفيديو والمس

.المكتبية في كل فئة من فئات المنحة الثماني

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/

